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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. január 2. 

 

1. Olaf Scholz kancellár újévi köszöntő beszéde 

Olaf Scholz (SPD) kancellár újévi beszédében arra szólította fel a polgárokat, hogy tartsanak össze 

és bízzanak saját erejükben. „Ma este egy nehéz év ér véget” (…) de 2022 története „nem csak a háborúról, 

a szenvedésről és a bánatról szól” – mondta a kancellár, hanem az „összetartásról, az erőről – és igen, a 

bizalomról is.” 

Köszöntőjében a szociáldemokrata politikus Németországot egy erős országnak nevezte, amely nagy 

energiával és sebességgel dolgozik azon, hogy állampolgárai számára egy jó és biztonságos jövőt 

biztosíthasson. Hangsúlyozta továbbá, hogy senkit nem hagynak magára, legyen az városi vagy 

vidéki, idős vagy fiatal, jómódú vagy hátrányos helyzetű, német vagy külföldi.  

A kancellár beszédében említette még az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút is, amellyel 

kapcsolatban utalt az orosz kudarcokra és az orosz elnök fals számítására Ukrajna gyors 

elfoglalásáról. Kiemelte továbbá, hogy a támadás hatására az EU és a NATO nem megosztottabbá, 

hanem egységesebbé vált, Németország pedig nem tört meg még akkor sem, amikor Oroszország 

nyáron elzárta a gázcsapokat. Scholz emlékeztetett továbbá arra a 29 millió német emberre, akik 

önkéntes munkát vállaltak, és arra a hatalmas együttérzésre és segítőkészségre, amellyel az ukrajnai 

menekültek találkoztak. 

Egyúttal Scholz megértését fejezte ki a német állampolgárok aggodalmaival kapcsolatban és 

elmondta, hogy Németországban is érezhetőek a háború következményei a mindennapi életben. 

Véleménye szerint Németország azonban egy olyan ország, ahol „elsöprő együttérzés és segítőkészség” van, 

és ahol az emberek kiállnak másokért. Ezzel kapcsolatban a kancellár elmondta, hogy „az 

összetartásunk a legnagyobb értékünk” és hangsúlyozta, hogy már 2023 elején életbe lépnek az 

állampolgárokat érintő újabb könnyítések – a kibővített lakhatási támogatás, a megemelt családi 

pótlék, az összesen 19 milliárd euró nagyságrendű adókedvezmény, valamint az áram, a gáz és a 

távfűtés költségeire vonatkozó árplafonok.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.   Németország rekordösszegű hozzájárulást fizetett az EU-nak 2021-ben 

Az uniós költségvetéshez való német pénzügyi hozzájárulás 2021-ben új rekordszintre emelkedett. 

A Deutsche Presse-Agentur (DPA) számításai szerint a Szövetségi Köztársaság 2021-ben nettó 

mintegy 25,1 milliárd euróval járult hozzá az Európai Unió közösségi kiadásaihoz. Franciaország 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/neujahrsansprache-olaf-scholz-100.html
https://www.n-tv.de/politik/Scholz-Ein-schweres-Jahr-geht-zu-Ende-article23814411.html?utm_source=newsletter&utm_medium=nachrichten_morgen&utm_campaign=31.12.2022&utm_content=21095485_topmeldungen_2_2
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12,4 milliárd euróval csak feleannyi pénzt adott hozzá, míg Olaszország, az EU harmadik legnagyobb 

gazdasága kevesebb mint a hetedét, mintegy 3,2 milliárd eurót. 

A számítások szerint továbbá a legnagyobb nettó kedvezményezett abszolút értékben Lengyelország 

volt, amely mintegy 11,8 milliárd euróval többet kapott az uniós költségvetésből, mint amennyit 

befizetett. Ezt követte Görögország 4,5 milliárd euróval, Magyarország 4,1 milliárd euró körüli 

összeggel és Románia alig 4 milliárd euróval. 

Németország nettó hozzájárulása 2020-ban jelentősen alacsonyabb, mintegy 19,4 milliárd euró volt. 

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó uniós pénzügyi keretről szóló tárgyalások során azonban 

a Szövetségi Köztársaság és a többi nettó befizető megállapodott abban, hogy ismét növelik 

hozzájárulásaikat annak érdekében, hogy ezzel kompenzálják a Brexitből eredő veszteséget.  

Bár Németország sok pénzt fizet be az EU kasszájába, egyúttal még többet profitál belőle: „Egyetlen 

más európai gazdaság sem profitál annyira az EU belső piacából, mint Németország” - olvasható a szövetségi 

kormány honlapján. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3.  Eredményes tárgyalások Olaf Scholz kancellár és Friedrich Merz között 

A kapcsolat a kormány és az ellenzék között 2022-ben nem volt mindig a leggördülékenyebb, 

azonban Friedrich Merz, a legnagyobb ellenzéki párt, a CDU pártelnöke és frakcióvezetője szerint a 

kölcsönös kommunikáció ismét konstruktívabb irányt vett fel. Erre azért is volt szükség, mert a 

szövetségi kormány és a kancellár minden kommunikációt leállított a CDU-val Merz május eleji kijevi 

látogatását követően. Így hosszú idő után csak most kerülhetett sor a „békülésre” egy vacsora 

keretein belül, amelyet Merz „professzionálisnak” nevezett. 

November eleje óta már folytak tárgyalások az ellenzék és a kormány között, azonban a legerősebb 

ellenzéki párt elnöke, valamint a kancellár között csak most került sor személyes találkozóra. Ezzel 

kapcsolatban a CDU elnöke elmondta, hogy meglátása szerint a kormányban egy szerinte teljesen 

felesleges és némileg elfogadhatatlan ellenérzést váltott ki kijevi útja mely megelőzte a kancellár útját. 

A kereszténydemokrata politikus a kancellárral való jelenlegi viszonyát „szakmainak” nevezte 

kijelentve, hogy immár „észszerűen beszélnek egymással”.  

Merz leszögezte, hogy a 2022-es év a kormány számára is szükségállapotot jelentett az Ukrajna ellen 

indított orosz támadás következtében, azonban azt is hangsúlyozta, hogy ettől még a CDU fenntartja 

a jogot arra, hogy mint ellenzéki párt kritikával illethesse a kormányt, hiszen úgy vélik, hogy a 

jelzőlámpa-koalíció (SPD-Zöldek-FDP) sok döntést túl későn hozott meg.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Pesszimisták a német vállalkozások a 2023-as évet illetően 

Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) az év vége előtt hagyományosan felmérést végez az iparági 

szövetségek körében az aktuális üzleti fejleményekről és a következő évre vonatkozó 

várakozásaikról. A 2022-es felmérés eredménye lényegesen rosszabb képet fest, mint 2021-es évi. A 

tanulmányból kiderül, hogy az ukrajnai háború következményei nyomasztóan hatnak a német 

vállalatok gazdasági hangulatát: 48 iparági szövetségből 30 rosszabb üzletmenetre számít 2023-ban; 

https://www.n-tv.de/politik/Deutschland-leistet-Rekordbeitrag-an-EU-article23811039.html?utm_source=newsletter&utm_medium=nachrichten_morgen&utm_campaign=29.12.2022&utm_content=21095377_topmeldungen_1
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/eu-haushalt-geld-finanzen-deutschland-rekord-100.html#xtor=epr-376
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/merz-scholz-kommunikation-opposition-bundesregierung-100.html#xtor=epr-376
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-und-friedrich-merz-der-bundeskanzler-und-ich-hatten-ein-ausfuehrliches-gemeinsames-abendessen-a-173843f9-7054-45a9-b691-bc096a1f1a94
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az energiaigényes ágazatok különösen borúlátóak a jövő évet illetően. Ezzel kapcsolatban Michael 

Hüther, az IW igazgatója elmondta, hogy a gazdasági szövetségek körében az előzetes várakozások 

„rendkívül negatív” képet festenek. 

Ezt igazán a 2022-es felmérés 2021-sel történő összehasonlítása mutatja jól: akkor egyetlen szövetség 

sem számított az üzleti tevékenység visszaesésére. Az akkori eufória a pandémia végéről időközben 

meglehetős bizonytalanságba fordult át, aminek egyik fő oka a dráguló energiaárakban rejlik. Hüther 

szerint az energiaigényes ipar, amely a „német üzleti modell magja”, szenvedi ezt meg a leginkább. 

Mindazonáltal a felmérés eredményei alapján a gazdaság nagy részében a beruházási szintek 

várhatóan stabilak maradnak. Ezen túlmenően a gazdasági szövetségeknek csak egy kisebb része 

számít arra, hogy az ágazatukban csökkeni fog a foglalkoztatottak száma. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Több mint nyolcmilliárd euró értékben exportált fegyvereket Németország  

2022-ben a szövetségi kormány legalább 8,35 milliárd euró értékben hagyott jóvá fegyverexportot, 

ami a 2021-es 9,35 milliárd eurós érték után a második legmagasabb összeg a Szövetségi Köztársaság 

történetében. Továbbá a 2022. január 1. és december 22. között szállított fegyverek és katonai 

felszerelések több mint egynegyedét (2,24 milliárd euró) az Oroszország által megtámadott 

Ukrajnába exportálták – derül ki a Szövetségi Gazdasági és Éghajlatvédelmi Minisztérium válaszából, 

amelyet Sevim Dagdelen (Die Linke) Bundestag-képviselő írásban feltett kérdésére adott. 

A legfontosabb fogadó országok rangsorában Ukrajna mögött négy NATO-ország következik: 

Hollandia (1,83 milliárd euró), USA (863,7 millió euró), Nagy-Britannia (453 millió euró), valamint 

Magyarország (249,2 millió euró). Ezenfelül a rangsor első tíz helyezettje között három olyan ország 

is szerepel, amely nem tagja az EU-nak vagy a NATO-nak: Ausztrália (196,1 millió euró), Szingapúr 

(175,1 millió euró) és Dél-Korea (166,5 millió euró). Tavaly 3,23 milliárd euró értékben hagytak jóvá 

katonai felszereléseket az EU-n, a NATO-n és az azzal egyenértékű országokon kívüli harmadik 

országok számára – amelyből több mint kétharmad részben (lsd. fentebb) Ukrajna részesült –, így 

ennek aránya a teljes értéken belül 63,6 százalékról 38,7 százalékra csökkent az előző évhez képest. 

A kiviteli engedélyek magas összértéke azonban nem kizárólag az ukrajnai háborúval magyarázható, 

hisz anélkül is több mint hatmilliárd euró értékű exportot hagytak jóvá. Összehasonlításképpen: 

Angela Merkel (CDU) kancellár 16 éves kormányzása alatt az engedélyek összértéke mindössze 

ötször lépte át a 6 milliárdos határt. Ezenfelül azért is jelentős ez a szám, mert az SPD és a Zöldek 

nyomására a jelzőlámpa-koalíció (SPd-Zöldek-FDP) valójában a fegyverexport csökkentését tervezte 

koalíciós megállapodásában, amit azonban a háború ténye és Olaf Scholz (SPD) kancellár február 

27-i, Bundestag előtt elmondott „Zeitenwende” -beszéde „feloldott”, szakítva ezzel az évtizedek óta 

érvényben lévő elvvel, miszerint a szövetségi kormány nem szállít háborús övezetbe fegyvereket. 

A minisztérium válaszát követően Dagdelen élesen bírálta a kormánykoalíció pártjait: „Az SPD, az 

FDP és a Zöldek kabinetje felelős minden idők második legnagyobb fegyver- és haditechnikai exportjáért. Ahelyett, 

hogy ígéretüknek megfelelően korlátoznák a fegyverexportot, a jelzőlámpa-koalíció gátlástalanul szállít fegyvereket 

háborús és válságövezetekbe, és profitálnak a konfliktusokból és a halálesetekből.” 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/deutschland-iran-aussenwirtschaft-101.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/michael-groemling-duestere-aussichten.html
https://www.tagesschau.de/inland/bund-ruestungsexporte-101.html
https://www.n-tv.de/politik/Deutsche-Ruestungsexporte-erreichen-fast-Rekordwert-article23807423.html?utm_source=newsletter&utm_medium=nachrichten_morgen&utm_campaign=27.12.2022&utm_content=21097818_nl_politik/wirtschaft_1


4  

6. Vita a koronavírus-járvány elleni óvintézkedések megszüntetéséről  

Nagy hullámokat vert a német politikai közéletben Christian Dorsten, Németország egyik fő 

virológusának azon – számos más szakértő által támogatott – kijelentése mely szerint a „pandémiának 

vége van”. A vita a pandémia elleni óvintézkedések azonnali eltörléséről, illetve fenntartásáról, továbbá 

az FDP-s Marco Buschmann szövetségi igazságügyi miniszter és szociáldemokrata kabinetkollégája, 

Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter újabb erről folytatott erőfitogtatásáról szól. 

Jelenleg Németországban a fertőzésvédelmi törvény rendelkezései szerint 2023. április 7-éig FFP2-

maszkra vonatkozó hordási kötelezettség van érvényben a távolsági vasúti közlekedésben, valamint 

az orvosi rendelőkben és más egészségügyi intézményekben. A tartományok azonban további 

óvintézkedések bevezetéséről, úgy mint a kötelező maszkviselés a helyi tömegközlekedésben, a 

fertőzött személyek elkülönítésére vonatkozó kötelezettség mértékéről, saját maguk dönthetnek.  

Az újabb csörte a miniszterek között onnan indult, hogy Drosten megjegyzéseit követően 

Buschmann (FDP) az összes óvintézkedés fokozatos megszüntetésére szólított fel. „Christian Drosten 

volt az egyik legóvatosabb tudós a világjárvány idején” – írta az FDP politikusa a Twitteren. „Most az a 

következtetése: a világjárványnak vége. Endémiás állapotban vagyunk. Politikai következményként véget kellene 

vetni az utolsó pandémia elleni védelmi intézkedéseknek is” – követelte a miniszter. Ezzel szemben 

Lauterbach továbbra is az óvintézkedések fenntartása mellett érvel és „könnyelműnek” tartja az ezzel 

ellentétes álláspontot. Hasonló véleményen van a Zöldek szövetségi parlamenti frakcióvezető-

helyettese, Maria Klein-Schmeink, aki elmondta, hogy Drosten szerint a lakosság immunitása csak 

az idei tél után lesz megfelelően ellenálló, így az óvintézkedések fenntartása továbbra is fontos. 

A vita során végül Olaf Scholz kancellár is megszólalt közvetve és jelezte Christiane Hoffmann 

helyettes kormányszóvivő által, hogy „A kancellár úgy véli, hogy jó megállapodásra jutottunk, és igen, olyan 

jogi helyzet áll fenn, amely lehetővé teszi a tartományok számára, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a változó 

helyzethez.” Hoffmann hozzátette továbbá, hogy Lauterbach világossá tette, hogy a dolgok jelenlegi 

állása szerint nem lesz szükség az intézkedések meghosszabbítására 2023. április 7-e után, így „ebben 

a tekintetben ez a szövetségi kancellár álláspontja.” 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

  

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus242905029/Corona-Regeln-Lauterbach-gegen-Ende-der-Pandemie-und-aller-Eingriffe.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/buschmann-corona-ende-lauterbach-1.5722397
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

A Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlítások Intézetének (WIIW) közelmúltbab bemutatott 

átfogó tanulmánya részletesen tárja fel a nyugat-európai működőtőke befektetések gazdasági, 

társadalmi, munkaerőpiaci hatását régiónkban az 1990-es évektől napjainkig. Milyen hasznot húztak 

a nagy nyugati befektetők, illetve a Közép- és Kelet-Európa államai a külföldi befektetésekből? Mikor 

beszélhetünk kölcsönösen előnyös, vagy kevésbé kedvező partnerségi kapcsolatokról? Milyen 

tanulságokat vonhatunk le a negatív és pozitív példákból? Ennek járt utána Dobrowiecki Péter, a 

Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az MCC podcastben. 

A podcast meghallgatásához kattintson az MCC Youtube-csatornájára. 

 

Prof. Dr. Heinz Theisennel Európa és az Európai Unió kihívásairól, szerepéről, ezen belül 

Magyarország és Németország helyzetéről, valamint az aktuális geopolitikai folyamatokról 

beszélgetett Darkó Tünde, a Magyar-Német Intézet kommunikációért és tehetséggondozásért felelős 

projektasszisztense. 

A német nyelvű podcast meghallgatásához kattintson az MCC Youtube-csatornájára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Válságkezelés és politikai paradigmaváltás - mit hozott az elmúlt egy év Németországban az új 

hárompárti koalíciós kormány vezetése mellett? Mennyire sikerült kezelni az energiaárak 

elszabadulását és miben változott a németországi energia-mix? Többek között ezekről is beszélt 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója, az InfoRádió Aréna c. műsorában 2022.12.27-én. 

A teljes interjú meghallgatásához kattinston az Infostart honlapjára. 

 

Könyv egy olyan Németországról, ahol senki sincs biztonságban – Darkó Tünde, a Magyar-Német 

Intézet kommunikációért és tehetséggondozásért felelős projektasszisztensének recenziója 

Constantin Schreiber Die Kandidatin c. könyvéről.  

A teljes írás elolvasásához kattinston a Corvinák honlapjára. 

 

A németek az energiafékek mellett döntöttek - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német Intézet 

heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

A Magyar-Német Intézet igazgatója, Bauer Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! c. 

műsorában nyilatkozott a jelenlegi Németországot érintő migráció okozta kihívásokról. 

A teljes interjú (07:18-07:29 perc között) meghallgatásához kattintson a Kossuth Rádió honlapjára. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iJKHmFGQ8c&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://www.youtube.com/watch?v=Bi_U71-2ZJM&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://infostart.hu/video/0ZDmzJyFNB0?fbclid=IwAR2fsqM1abWvkUFDEnWumcyuTiFUnz7_wzlAxbpiC1aoAh1gpJrs0YfpHb0
https://corvinak.hu/velemeny/2022/12/19/konyv-egy-olyan-nemetorszagrol-ahol-senki-sincs-biztonsagban?fbclid=IwAR0tM7rcA2kzCW5o6Mv4F_ewsy2Q8a9nzPIHs6lAhI9G04ThtMuNweq1ejo
https://vasarnap.hu/2022/12/21/a-nemetek-az-energiafekek-mellett-dontottek/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-12-20_06-00-00&enddate=2022-12-20_09-10-00&ch=mr1&fbclid=IwAR39Si8KEaV7r-XMmL6LKhAia4P7ZPIWD5D4J8XTDdCJ8jjlxv_ZBOyaA6g
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A Magyar-Német Intézet kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter a lengyel vétó hátteréről és hatásairól 

beszélt a Karc FM hangoló c. műsorában.  

A teljes interjú meghallgatásáért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 
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